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Prehľad 

Nikdy predtým nebolo jednoduchšie poveriť každú oblasť prípravy liekov dohľadom a 

dodržiavaním predpisov na úrovni lekárne.Kodonika Safe Label System (SLS) Point of Care 

Station (PCS) sedí všade, kde sa pripravujú lieky, a využíva integrovanú databázu vzorcov 

na zvýšenie bezpečnosti pacientov a dodržiavanie označenia. Táto databáza vytvorená 

pomocou nástroja SLS Administration Tool (AT) je systémovým softvérom na správu, ktorý 

umožňuje lekárňam ľahko vytvárať a kontrolovať receptúru liekov, vrátane liekov, 

koncentrácií a pravidiel používania schválených na danom mieste, čím sa rozsah vplyvu 

lekárne rozširuje do tej miery, že prípravy liekov. TheAT umožňuje nemocničnej lekárni: 

 

Vlastnosti / výhody 

• Rýchlo a ľahko vytvorte receptúru, ktorá obsahuje lieky schválené nemocnicou, zlúčené s 

nemocničnými politikami, spolu s požiadavkami Spoločnej komisie (TJC) a americkými 

anestéziologickými spoločnosťami (ASA) a smernicami ISO pre označovanie. 

• Ovládajte nasadenie receptúry, konfigurácie, balíkov používateľov SLS a aktualizácií 

softvéru na akýkoľvek počítač SLS PCS 

• Na každý počítač SLS PCS načítajte miestne schválené prispôsobené vzorce tak, aby boli 

k dispozícii klinikom v čase prípravy a podania na bezpečné overenie, identifikáciu a 

potvrdenie liekov na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie chybovosti liekov 

• Znížte čas strávený manuálnym papierovaním na udržanie súladu s predpisom 340B, ak sa 

používa v spojení s SLS-WAVE. SLS zahŕňa jednoročné predplatné databázy liekov Lexicomp 

™ Basic. Na vyplnenie MDD záznamami o drogách môžu používatelia importovať databázu 

Lexicomp, svoju vlastnú databázu alebo pridať lieky manuálne. 

 

technické údaje 

Odporúčané - Požiadavky naAT Server 

Hardvér: Intel Quad Core (i5, i7 alebo Xeon) so 4 jadrami, 8 GB RAM 

Miesto na pevnom disku: Minimálne 5 GB voľného miesta pre aplikáciu. Odporúča sa spolu 

30 GB pri inštalácii 

Počítačový OS: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 a 2016. Vyžaduje 

sa 64-bit. 

 

Odporúčané - Požiadavky naAT Zákazník 



 

Podpora prehľadávača: Internet Explorer IE 8 alebo novší 

Rozlíšenie obrazovky: Minimálne 1440 x 900; používať predvolené písma prehľadávača 

Operačný systém počítača: Windows® 7 alebo novší 

Aplikácie: Excel® 2003 alebo vyšší na otváranie správ 

Jednotné prihlásenie:AT Správa používateľov pomocou Microsoft® Active Directory 

  


